wane w br¹zie i póniej poz³acane okucia rzemieni koñskiej uprzê¿y; zdobiona jest
tak¿e rêkojeæ miecza. Najprawdopodobniej wiêkszoæ
zabytków znalezionych w
Broa wysz³a z tej samej pracowni z³otniczej.
Na okuciach z Broa wystêpuj¹ trzy odmienne motywy zoomorficzne: 1) smu-

k³e, wê¿owato splecione
stwory o podwójnie konturowanych cia³ach. G³owa
zwierzêcia jest ma³a w stosunku do korpusu cia³a; kontury samego cia³a s¹ czêsto
przerywane przy karku lub
przy biodrach, gdzie w¹sy i
koñczyny przeplataj¹ siê z
sob¹ i z korpusem zwierzêcia. G³owa jest czêsto wyko-

O walecznoci i okrucieñstwie Wikingów do dzi
kr¹¿¹ legendy i mro¿¹ce
krew w ¿y³ach opowieci,
którymi karmiono ca³e pokolenia mieszkañców Zachodniej Europy, natomiast
umiejêtnoci kupieckie i handlowe Skandynawów d³ugo pozostawa³y znane tylko
historykom wczesnego redniowiecza. W XIX stuleciu, zwanym tak¿e wiekiem
pary i stali, wiêkszoæ narodów starego kontynentu na
fali rosn¹cego nacjonalizmu
intensywnie poszukuje korzeni rodzimej tradycji i
to¿samoci. Dzieje i mitologia Wikingów znajduj¹
poczesne miejsce na gêstym
w symbole obrazie germañskiej cywilizacji, zape³nionym nieustraszonymi wodzami i budz¹cymi grozê
bóstwami pogañskiego panteonu. Jednak¿e stopniowo
w cieniu d³ugich ³odzi z
gromad¹ ogorza³ych wojów
pojawia siê kupiec, za³o¿yciel handlowej osady, rzemielnik, skryba, rolnik i
hodowca przedk³adaj¹cy
wartoci osiad³ego bytowania
ponad niepewnoæ w³óczêgi
bez sta³ego dachu nad g³ow¹.
Pierwsze, wiêksze orodki handlowe, które z czasem
przeistaczaj¹ siê w emporia,
miejsca spotkañ miêdzynarodowej elity kupieckiej, powstaj¹ w Szwecji: w Sigtunie i Birce, póniej rozwijaj¹ siê osady-porty w Hedeby/Haithabu u podstawy
Pó³wyspu Jutlandzkiego, w
Jorviku w miejscu dzisiejszego Yorku, Jomsborgu/,
Wolinie, Truso i na szlaku
od Waregów do Greków.
Miêdzy X a XI stuleciem

Wikingowie i niewolnicy

ñczona d³ug¹, liciowat¹
wstêg¹; 2) stwory czêsto
przybieraj¹ ptasie kszta³ty,
a ich cia³a nie s¹ konturowane podwójnie; 3) motyw
chwytaj¹cej bestii. Zwierzêta s¹ doæ krêpe, silnie
zwiniête, a ich ³apy chwytaj¹ najbli¿sze koñczyny lub
krawêd ornamentowanego
pola.

lerancyjn¹ i otwart¹ na nowe pr¹dy kulturê. Z czasem
wtapiaj¹ siê w miejscowe
spo³eczeñstwa, zatracaj¹c
typowe cechy wyniesione z
rodzimej
Skandynawii, lecz pozostawiaj¹ po
sobie legendy, imiona i
gdzieniegdzie nazwy
sadyb oraz
charakterystycznych
elementów
krajobrazu.
Handel
niewolnikami w owym
czasie by³ intratnym interesem, lecz
aby zrozumieæ zasady
nim rz¹dz¹ce nie mo¿na kierowaæ
siê wspó³czesnymi
wyobra¿eniami o naruszaniu
Thor, najpopularniejszy z bogów wikiñskie- swobody i
go panteonu (wg F. Birkebaek & Ch. Barren godnoci jeSea wolves. The viking era)
dnostki,
i chrzecijañskimi pañstwa- gdy¿ przez tysi¹clecia istomi, kwitnie wymiana hand- ty ludzkie traktowano jako
lowa i mieszaj¹ siê wp³ywy towar zyskowny i etyka
cywilizacji wschodu i za- oraz humanitaryzm w tym
chodu. Wikingowie odgry- przypadku nie mia³y nic do
waj¹ stymuluj¹c¹ rolê - elas- praktyki kupieckiego botyczni, nawykli do trudów i gacenia siê. Koció³ katoniewygód, szybko adaptuj¹- licki zabrania³ we wczescy siê do odmiennych waru- nym redniowieczu obracanków i obyczajów, wspó³- nia w niewolê chrzecijan,
tworz¹ kosmopolityczn¹, to- lecz nie by³ w stanie skutena rozleg³ym obszarze od
Morza Kaspijskiego po Wyspy Brytyjskie i od Kalifatu
Bagdadzkiego po Hiszpaniê,
podzielon¹ muzu³mañskimi

Proporcje splecionych
cia³ zwierzêcych, charakterystyczne dla stylu Oseberg/
Broa s¹ dobrze czytelne na
kamieniu runicznym z Tjängvide na Gotlandii. Ten datowany na IX (VIII w.) zabytek przedstawia prawdopodobnie podró¿ zbrojnej dru¿yny wikiñskiej do Walhali podziemnej krainy zawiatów.

cznie tego egzekwowaæ, w
szczególnoci gdy proceder
mia³ miejsce wród plemion
dopiero co nawróconych z
pogañstwa. Szlaki penetracji
Wikingów bieg³y w Europie
rodkowej i Wschodniej
przez tereny zamieszka³e g³ównie przez S³owian, w zdecydowanej wiêkszoci wyznaj¹cych kult przodków i si³ natury, bytuj¹cych w lunych zwi¹zkach plemiennych, czêstokroæ
z sob¹ skonfliktowanych.
To by³a dogodna sytuacja, aby nawet niewielkie grupy dobrze zorganizowanych
Wikingów mog³y braæ w niewolê ca³e wioski. W handlu
niewolnikami brali tak¿e
udzia³ kupcy ¿ydowscy i arabscy i oni te¿ najczêciej
trudnili siê zaopatrywaniem
w ludzki towar ch³onnych
rynków muzu³mañskich
pañstw rodkowego i bliskiego wschodu, pó³nocnej Afryki oraz kalifatu Kordoby i
Grenady. Sami Wikingowie,
którzy instytucjê niewolnictwa pielêgnowali w ojczystych stronach na d³ugo przed
zamorskimi wyprawami, traktowali podleg³ych sobie niewolnych w doæ zró¿nicowany sposób. Niewolnicy wykonywali g³ównie czynnoci
zwi¹zane z najciê¿szymi pracami w gospodarstwie, uprawiali ziemiê, oprz¹tali zwierzêta, karczowali lasy , naprawiali pod nadzorem budynki, drogi i mosty, jednak¿e
bacznie byli obserwowani i z
czasem ci bardziej rozgarniêci lub wykazuj¹cy talenty w
jakim rzemiole, mogli osi¹gn¹æ status pó³niewolnych z

Opisywany tu styl jest doæ
dobrze czytelny na wizerunku wyobra¿onym na górnej
p³ycinie tego kamienia, na
której obok ¿eñskich postaci (walkirie?) widnieje wizerunek boga Odyna, podró¿uj¹cego na swoim omionogim rumaku, Sleipnirze.
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nadziej¹ na przyjêcie w poczet
domowników w bli¿ej nieokrelonej przysz³oci.
Wikiñski gospodarz decydowa³ o wszystkim i jego
s³owo liczy³o siê jako ostateczne, lecz tradycja nakazywa³a surowe aczkolwiek
sprawiedliwe obchodzenie
siê z niewoln¹ s³u¿b¹, wykroczenia natychmiast karano ch³ost¹, zakuciem w
dyby b¹d sprzeda¿¹. Okrucieñstwo pana i w³adcy oraz
nieuzasadnione wy¿ywanie
siê na podleg³ych sobie ludziach by³o niemile widziane w kodeksie praw i obyczajów. Zreszt¹ praktyczni
Wikingowie doskonale zdawali sobie sprawê, ¿e g³odny
i s³aby niewolnik wart jest
tyle samo co ochwacony koñ
zmuszany do orki na ugorze.
Inny los przypada³ w
udziale kobietom, które gospodarz raczy³ wybraæ sobie
jako na³o¿nice. Zajmowa³y
one oczywicie pozycjê poni¿ej rangi i przywilejów
prawowitej ma³¿onki, ale w
wielu przypadkach ich energia oraz umiejêtnoæ wygrywania familijnych intryg
wiod³y do zapewnienia dzieciom takich samych praw,
jakie przys³ugiwa³y rodzeñstwu z prawego ³o¿a. Postêpuj¹ca chrystianizacja d³ugo nie mog³a wykorzeniæ w
skandynawskim spo³eczeñstwie tradycyjnych norm postêpowania - jak chocia¿by
utrzymywanie stanu niewolnictwa - skrycie pielêgnowanych jeszcze w czasach
nowo¿ytnych w prowincjach
oddalonych od orodków
w³adzy i administracji.
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